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ACTIVITATE BAROUL TIMIȘ, BIROUL SÂNNICOLAU MARE. ÎNTÂLNIRE 21.05.2018

La data de 21.05.2018, a avut loc la Sânnicolau Mare o întâlnire la care au participat, din partea Judecătoriei Sânnicolau Mare, judecător dr. Csaba Bela NASZ - Președintele

instanței, judecător Adrian MOŢA și judecător Bogdan ARDELEANU, din partea Baroului Timiș, avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ - Decan, avocat Cristian BANDA -

Prodecan, avocat Ciprian BARBUL - responsabil Serviciul de Asistență Judiciară și avocat Marian LUCA - responsabil SAJ Sânnicolau Mare, precum și colegi avocați

care își desfășoară activitatea profesională preponderent în raza teritorială a Judecătoriei Sânnicolau Mare.

În prima parte a întâlnirii, dedicată activității colegilor avocați, au fost abordate probleme organizatorice specifice profesiei de avocat, funcționalitatea Serviciului de Asistență

Judiciară - programarea avocaților, onorariile încasate, accesul avocaților la baza de doctrină și jurisprundență, precum și la programul legislativ, puse la dispoziție de Baroul

Timiș, accesul avocaților la informațiile publicate pe website-ul baroului și, respectiv, pe platforma internă.

În a doua parte a întâlnirii, la care au participat și reprezentanții Judecătoriei Sânnicolau Mare, au fost abordate problemele specifice raportului profesional dintre instanța de

judecată și avocat, problemele întâlnite în cauzele având ca obiect refugiați, ordine de protecție, în cauzele penale și cele civile în care se asigură asistența judiciară gratuită,

legate de cuantumul onorariilor avocațiale, de acordarea onorariilor parțiale pentru ipotezele în care se prezintă avocat ales, de comunicare a parolei de acces la dosarul electronic,

modul în care funcționează activitatea de scanare a documentelor în dosarul electronic. S-au identificat soluții, precum comunicarea către instanța de judecată a cererilor de

chemare în judecată, a întâmpinărilor, a cererilor reconvenționale și a celor de intervenție, în format editabil, prin e-mail sau pe un suport electronic, evidențierea separată pe liste

a avocaților care pot fi numiți curatori exclusiv la Judecătoria Sânnicolau Mare.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


